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मुसिकोट नगरपासिकामा सिपद ्जोसिम न्यनूीकरण तथा व्यिस्थापन गनन बनकेो 

ऐन २०७५ 

ििंत ्२०७५ िािको ऐन न ं३ 

प्रस्तािना : मुसिकोट नगरपासिका क्षेत्र सित्र प्राकृसतक तथा गैरप्राकृसतक 

सिपद् बाट ििनिाधारणको जीउज्यान र िािनजसनक, सनजी तथा व्यसिगत 

िम्पसि, प्राकृसतक एिम् िााँस्कृसतक िम्पदा र िौसतक िंरचनाको िंरक्षण गननका 

िासग सिपद ् जोसिम न्यूसनकरण तथा व्यिस्थापनका िबै क्रियाकिापको 

िमन्ियात्मक र प्रिािकारी रूपमा कायानन्ियनका िासग कानून बनाउन 
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िाञ्छनीय िएकोिे,   नेपािको िंसिधानको धारा २२१ को उपधारा (१)    

                नगर ििािे यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारसम्िक 

 

१. िसंक्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यि ऐनको नाम “नगर सिपद ् जोसिम 

न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्ि हुनेछ । 

 

२.  पररिाषा: सिषय िा प्रिङ्गिे अको अथन निागेमा यि ऐनमा,- 

(क) “प्रमुि ” िन्नािे नगरपासिकाको प्रमुि िम्झनु पछन । 

(ि) “कोष” िन्नािे दफा १२ बमोसजमको सिपद ्व्यिस्थापन 

कोष िम्झनु पछन । 

(ग) “गैरप्राकृसतक सिपद”् िन्नािे महामारी, असनकाि, 

डढेिो, कीट िा िूक्ष्म जीिाणु आतङ्क, पशु तथा 

चराचुरुङ्गीमा हुने फ्ि,ू प्यान्डासमक फ्िू, िपनदशं, 

जनािर आतङ्क, िानी, हिाई, िडक, जि िा 

औद्योसगक दरु्नटना, आगिागी, सिषाि गयााँि, रिायन 

िा सिक्रकरण चुहािट, गयााँि सिष्फोटन, सिषाि िाद्य 

िेिन, िातािरणीय प्रदषूण, िन सिनाश िा िौसतक 

िंरचनाको क्षसत तथा प्रकोप उद्धार कायनमा हुने दरु्नटना 
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िा यस्तै अन्य गैरप्राकृसतक कारणिे उत्पन्न सिपद ्िम्झनु 

पछन । 

(र्) “सजल्िा सिपद ् व्यिस्थापन िसमसत” िन्नािे िंर्ीय 

ऐनको दफा १६ बमोसजम रुकुम (पसिम)  सजल्िामा 

गठन िएको सजल्िा सिपद ् व्यिस्थापन िसमसत िम्झन ु

पछन । 

(ङ) “तोक्रकएको" िा "तोक्रकए बमोसजम” िन्नािे यि ऐन 

अन्तगनत बनेको सनयममा तोक्रकएको िा तोक्रकए बमोसजम 

िम्झनु पछन । 

(च) “प्रदशे सिपद ्व्यिस्थापन िसमसत” िन्नािे िंर्ीय ऐनको 

दफा १४ बमोसजम कणानिी प्रदशे मा गठन िएको प्रदशे 

सिपद ्व्यिस्थापन िसमसत िम्झन ुपछन । 

(छ)  “प्रमुि प्रशािकीय असधकृत” िन्नािे नगरपासिकाको 

प्रमुि प्रशािकीय असधकृत िम्झनु पछन । 

(ज) “प्राकृसतक सिपद”् िन्नािे सहमपात, असिना, सहमपसहरो, 

सहमताि सिस्फोटन, असतिृसि, अनािृसि, बाढी, पसहरो 

तथा ि-ूस्ििन, डुबान, िडरेी, आाँधी, हुरी बताि, 

शीतिहर, तातो हािाको िहर, चट्याङ्ग, िूकम्प, 

ज्िािामुिी सबस्फोट, डढेिो िा यस्तै अन्य प्राकृसतक 

कारणिे उत्पन्न जुनिुकै सिपद ्िम्झनु पछन । 

(झ) “रासिय कायनकारी िसमसत” िन्नािे िंर्ीय ऐनको दफा ६ 

बमोसजमको कायनकारी िसमसत िम्झन ुपछन । 
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(ञ) “रासिय पररषद” िन्नािे िंर्ीय ऐनको दफा ३ 

बमोसजमको सिपद ्जोसिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन 

रासिय पररषद ्िम्झन ुपछन । 

( ट)“रासिय प्रासधकरण” िन्नािे िंर्ीय ऐनको दफा १० 

बमोसजम गठन िएको रासिय सिपद ्जोसिम न्यूनीकरण 

तथा व्यिस्थापन प्रासधकरण िम्झन ुपछन । 

(ठ) “सिपद”् िन्नािे कुनै स्थानमा आपत् कािीन अिस्था 

सिजनना िई जन िा धनको क्षसतको िाथ ैजीिनयापन र 

िातािरणमा प्रसतकूि अिर पान े प्राकृसतक िा 

गैरप्राकृसतक सिपद ्िम्झन ुपछन । 

(ड) “सिपद ् िोज तथा उद्धार िमूह” िन्नािे सिपद्को 

अिस्थामा िोजी तथा उद्धार गनन क्रियाशीि िा सिपद ्

व्यिस्थापनको िासग पररचािन गनन तयार गररएको 

सिसशिीकृत िोज तथा उद्धार िमूह िम्झन ु पछन र िो 

शब्दिे तासिम प्राप्त मानिीय िहायताकमीिाई िमेत 

जनाउाँछ । 

(ढ) “सिपद ् जोसिम न्यूनीकरण” िन्नािे सिपद्पूिन गररने 

जोसिमको सिशे्लषण तथा मूल्याङ्कन, सिपद ्रोकथाम िा 

सिपद् बाट हुने क्षसतको न्यूनीकरण तथा सिकािका 

कायनमा सिपद ् जोसिमिाई कम गने िम्बन्धी कायन 

िम्झनु पछन । 

(ण) “सिपद ् पुनिानि” िन्नािे सिपद्को र्टनापसछ गररने 

पुनर्ननमानण एिम् पुनस्थानपनािाँग िम्बसन्धत कायन िम्झन ु

पछन । 
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(त) “सिपद ् प्रसतकायन” िन्नािे सिपद्को र्टना र्ट्नािाथ 

तत्कािै गररने िोज, उद्धार एिम् राहतिाँग िम्बसन्धत 

कायन िम्झनु पछन र िो शब्दिे सिपद ् प्रसतकायनको 

पूिनतयारीिाई िमेत जनाउाँछ । 

(थ) “सिपद ् व्यिस्थापन” िन्नािे सिपद ् जोसिम न्यूनीकरण, 

सिपद ् प्रसतकायन र सिपद ् पुनिानििाँग िम्बसन्धत िम्पूणन 

क्रियाकिाप िम्झनु पछन । 

(द) “व्याििासयक प्रसतष्ठान” िन्नािे उद्योग, किकारिाना, 

सिनेमा र्र, िसपङ्ग मि, बहुउद्दशे्यीय व्यापाररक ििन 

जस्ता व्याििासयक प्रसतष्ठान िम्झनु पछन । 

(ध) “िसमसत” िन्नािे दफा ३ बमोसजमको न   सिपद ्

व्यिस्थापन िसमसत िम्झन ुपछन । 

(न)  

(ऩ) “िंर्ीय ऐन” िन्नािे नेपाि िरकारको सिपद ् जोसिम 

न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ िम्झन ुपछन । 

(प) “िंर्ीय मन्त्रािय” िन्नािे नेपाि िरकारको सिपद ्

व्यिस्थापन हने ेगरी तोक्रकएको मन्त्रािय िम्झनु पछन । 

(फ) “िािनजसनक िंस्था” िन्नािे िरकारी सनकाय, िरकारको 

पूणन िा आंसशक स्िासमत्ि िएको िंस्था, प्रचसित कानून 

बमोसजम स्थापना िएका िङ्गरठत िंस्था िा िबै 

प्रकारका स्िास््य तथा शैसक्षक िंस्था िम्झनु पछन । 
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पररच्छेद – २ 

न    सिप    व्यिस्थापन  िसमसतको गठन तथा काम, कतनव्य र असधकार 

 

३. नगर  सिपद ्  व्यिस्थापन  िसमसत: (१) नगरपासिका सित्रको सिपद ्

व्यिस्थापन िम्बन्धी कायनिाई प्रिािकारी रूपमा िञ्चािन गनन ए  

नगर सिपद ्व्यिस्थापन िसमसत रहनेछ । 

(२) िसमसतको गठन दहेाय बमोसजम हुनेछ:- 

(क) न   प्रमुि                                      िंयोजक  -िंयोजक   

(ि) न   उपप्रमु                                     िदस्य -िदस्य 

(ग) प्रमुि प्रशािकीय असधकृत                       िदस्य 

(र्) सिषयगत िसमसतका िंयोजकहरु             िदस्य  -िदस्य 

(ङ)     न  ,           न                िदस्य -      

(च) िामासजक शािा प्रमुि                        िदस्य   -िदस्य 

(छ) पूिानधार सिकाि शािा प्रमुि                 िदस्य  -िदस्य 

(ज) मुसिकोट न               सि                

िंर्ीय िुरक्षा  न      प्रमुि        न   िदस्य    -िदस्य 

(झ) मुसिकोट न               सि               

प्रदशे प्रहरी           प्रमुि        न    िदस्य       -िदस्य 

(ञ) नगर प्रहरी प्रमुि                                िदस्य       -िदस्य 

(ट) रासिय मान्यता प्राप्त दिका न        सस्थत  

प्रमुि िा प्रसतसनसध                              िदस्य       -िदस्य  
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(ठ) नेपाि रेडिि िोिाईटीका स्थानीय प्रसतसनसध (१ 

जना)                                            िदस्य       -िदस्य 

(ड) सनजी क्षेत्रको उद्योग िासणज्य िम्बन्धी मान्यताप्राप्त 

िंस्थाको नगर तहको अध्यक्ष िा सनजिे तोकेको 

प्रसतसनसध (१ जना)                             िदस्य       -िदस्य 

(ढ) गैरिरकारी िस्था महािंर्काका स्थानीय प्रसतसनसध 

(१ जना)                                        -िदस्य       -िदस्य 

(ण) नेपाि       महािंर्को    न   प्रसतसनसध (१ 

जना)                                            िदस्य       -िदस्य 

(त) सिपद ्व्यिस्थापन हने ेगरर तोक्रकएको शािा प्रमुि                       

                                               -िदस्य िसचि 

(३) उपदफा (२) मा जुनिुकै कुरा िेसिएको िएतापसन          

(ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ)   (ण)                 न ए   

          न        ठन ए                 न         न    न 

। 

(४) उपदफा (२) बमोसजमको िसमसतिे िंर्ीय ऐनको दफा १७ 

बमोसजम      न               न िसमसतको रूपमा िमेत काम 

गनेछ । 

 

४. िसमसतको बठैक िम्बन्धी व्यिस्था: (१) िंयोजकिे तोकेको समसत, िमय 

र स्थानमा िसमसतको बैठक बस्नेछ । 
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(२) िसमसतको िदस्य-िसचििे िसमसतको बैठक बस्ने समसत, िमय 

र स्थान तोकी बैठकमा छिफि हुने सिषयिूची िसहतको िूचना बैठक 

बस्ने िमयिन्दा चौबीि र्ण्टा अगािै िबै िदस्यिे पाउने गरी पठाउनु 

पनेछ । 

 (३) िसमसतका पचाि प्रसतशतिन्दा बढी िदस्य उपसस्थत िएमा 

बैठकको िासग गणपूरक िङ््या पुगेको मासननेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनिुकै कुरा िेसिएको िएतापसन 

िसमसतको बैठक       बोिाउन आिश्यक िएमा अध्यक्षिे जुनिुकै 

बेिापसन िसमसतको बैठक बोिाउन िके्नछ र त्यस्तो अ स्थामा अध्यक्ष र 

र्टीमा १ जना िदस्य िसहत िदस्य िसच  उपसस्थत िएमा िसमसतको 

बैठक बस्न िके्नछ। 

(५) िसमसतको बैठक िंयोजकको अध्यक्षतामा बस्नेछ । 

(६) िसमसतको सनणनय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर िएमा 

िंयोजकिे सनणानयक मत क्रदनेछ। 

(७) िसमसतिे आिश्यकता अनुिार िम्बसन्धत सनकाय िा िङ्र् 

िंस्थाका प्रसतसनसध र सिज्ञिाई    

     बैठकमा आमन्त्रण गनन िके्नछ । 

(८) िसमसतको बैठक िम्बन्धी अन्य कायनसिसध िसमसत आफैिे 

सनधानरण गरे बमोसजम हुनेछ । 

(९) िसमसतको सनणनय िदस्य िसचििे प्रमासणत गरी राख्नेछ । 

 

५ . िसमसतको काम, कतनव्य र असधकार: िसमसतको काम, कतनव्य र असधकार 

दहेाय बमोसजम हुनेछ:- 
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(क) सिपद ् व्यिस्थापन िम्बन्धी रासिय पररषद् बाट स्िीकृत 

रासिय नीसत तथा योजना एिम् रासिय कायनकारी िसमसत 

र प्रदशे सिपद ् व्यिस्थापन िसमसतबाट स्िीकृत एकीकृत 

तथा क्षेत्रगत नीसत योजना र कायनिम अनुरुप हुने गरी 

न   सिपद ् व्यिस्थापन न        योजना तजुनमा गरी 

           िमक्ष पेश गने, 

(ि)  न  ििाबाट स्िीकृत नीसत तथा योजनाको अधीनमा रही 

सिपद ् जोसिम न्यूनीकरण, सिपद ् प्रसतकायन तथा सिपद ्

पुनिानि िम्बन्धी एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीसत, योजना 

तथा कायनिम स्िीकृत गरी िागू गने, गराउने, 

(ग) नगरपासिका  ट     न  न  सिपद ् व्यिस्थापन 

                     ट             न ,     न , 

(र्) सिपद ् व्यिस्थापनका िम्बन्धमा न        को 

िंस्थागत क्षमता सिकाि गने, गराउने, 

(ङ) नगरपासिकाका पदासधकारी, कमनचारी, स्ियंिेिक, 

िामासजक पररचािक तथा िमुदायिाई सिपद ्

व्यिस्थापन िम्बन्धमा प्रसशक्षण क्रदने व्यिस्था समिाउने, 

(च) सिपद्का र्टना हुनािाथ िोज, उद्धार र राहत 

िगायतका प्राथसमक कायनहरू तत्काि गननको िासग 

िंस्थागत िंयन्त्र स्ित: पररचासित हुने गरी आिश्यक 

कायनसिसध तथा मापदण्ड तजुनमा गरी िागू गने, गराउने, 
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(छ) सिपद ् व्यिस्थापनका िम्बन्धमा िंर्ीय तथा प्रादसेशक 

कानूनको असधनमा रसह िािनजसनक, सनजी, गैरिरकारी 

िगायत िबै सनकाय तथा िंस्थािे सनिानह गनुन पने 

िूसमका सनधानरण गने तथा त्यस्ता िंस्था िा सनकायिाई 

आफ्नो नीसत, योजना र कायनिममा सिपद ् व्यिस्थापन 

िम्बन्धी सिषय िमािेश गनन िगाउने, 

(ज) सिपद्को िमयमा स्थानीय आमिञ्चारका माध्यमहरुको 

िूसमका िम्बन्धी आिश्यक मापदण्ड तयार गरी 

कायानन्ियन गने, गराउने, 

(झ) िरकारी, सनजी एिम् गैरिरकारी िंस्था, स्थानीय 

स्ियंिेिक, िामासजक पररचािक िगायत िम्बसन्धत िबै 

पक्षको िमन्िय र िंिग्नतामा सिपद ्व्यिस्थापन िम्बन्धी 

कायन गने, गराउने, 

(ञ) िौसतक िंरचना सनमानण गदान ििनिंसहता िगायत अन्य 

स्िीकृत सनदसेशका िा मापदण्डको पािना गराउने, 

(ट) स्थानीय िािनजसनक पूिानधार िम्बन्धी िंरचनाको सिपद ्

जोसिम मूल्याङ्कन गने, गराउने, 

(ठ) नदी क्रकनार, बगर, पसहरो जान िके्न सिरािो जसमन र 

डुबान हुने क्षेत्र िा सिपद ् जोसिमको िम्िािना िएका 

अिुरसक्षत क्षेत्रमा बिोबाि गने व्यसि तथा िमुदायिाई 

िुरसक्षत स्थानमा स्थानान्तरण     न          न   
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                   न                न   

                  न      न , 

(ड)   पद ् ट स्थानीय       सनजी तथा िा  जसनक 

क्षेत्रबाट िइरहेको िेिा प्रिाहमा अ रोध आइपरेमा 

िोको पुन ि  िनका िासग िेिा सनरन्तरताको योजना 

तजुनमा तथा कायानन्ियन िम्बन्धी कायन गने, गराउने । 

(ढ) स्थानीय िमुदायिाई सिपद्प्रसत जागरुक बनाउन, सिपद्िाँग 

िम्बसन्धत योजना तथा कायनिम तजुनमा गनन तथा 

सिपद्को र्टना हुनािाथ प्रसतकायनका िासग पररचासित 

हुन िडा     िमुदायस्तरमा         सिपद ् पूिनतयारी 

तथा प्रसतकायन िसमसत गठन गने, 

(ण) सिद्यािय तहको शैसक्षक पाठ्यिममा सिपद ् व्यिस्थापन 

िम्बन्धी सिषय िमािेश गनन      न , 

(त) सिपद ्प्रसतकायनका िासग नमूना अभ्याि गने, गराउने, 

(थ) सिपद्को िमयमा प्रयोग गनन िक्रकने गरी िारुणयन्त्र 

िगायतका अन्य उपकरणहरू तयारी हाितमा राख्न 

िगाउने, 

(द) स्थानीय स्तरमा आपत् कािीन कायनिञ्चािन केन्रको 

स्थापना र िञ्चािन गने, 

(ध) नगरपासिकामा सिपद ् व्यिस्थापन िूचना प्रणािी तथा 

पूिनचेतािनी प्रणािीको सिकाि र िञ्चािन गने, गराउने, 
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(न) सिपद ् प्रिासित क्षेत्रमा तत्काि उद्धार            

व्यिस्था समिाउने, 

(प) सिपद् मा परी हराएका, सबग्रेका िा नि िएका 

कागजातको यक्रकन त्याङ्क अद्यािसधक गरी राख्न 

िगाउने, 

(फ) सिपद् बाट प्रिासित र्रपररिारको पसहचान, स्तर 

सनधानरण तथा पररचयपत्र सितरण गने, गराउने, 

(ब) सिप  को िमयमा जोसिममा रहेको िमूह          

मसहिा,   िबा  का, क्रकशोरी, अपाङ्गता िएका 

व्यसिउपर हुन िके्न र्टना (िैसङ्गक हहंिा,   चसििन 

          न    न             ) रोकथामको िासग 

सिशेष ि   ता अपनाई िचेतनामूिक कायनिम िञ्चािन 

गने, 

(ि) सिपद ् प्रिासित                              

             क्षेत्रमा आर्थनक क्रियाकिापको 

पुनस्थानपना, रोजगारीका अििरको िृजना तथा 

जीिनयापनका िासग आय आ  न कायनिम िञ्चािन गने, 

गराउने, 

(म) सिपद्को जोसिममा रहेका मसहिा, बािबासिका, जेष्ठ 

नागररक, दसित, िीमान्तकृत िगन तथा िमुदाय, अशि 
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तथा अपाङ्गता िएका व्यसिहरूको िासग सिशेष योजना 

तथा कायनिम बनाई कायानन्ियन गने, गराउने, 

(य) सिपद ् व्यिस्थापन िम्बन्धमा िािनजसनक िंस्था तथा 

व्याििासयक प्रसतष्ठानिे प्रचसित ऐन बमोसजम कायन गरे 

नगरेको अनुगमन गने, 

( )  सिप   व्यिस्थापन िम्बन्धी रासिय कायनकारी िसमसत, प्रदेश 

सिपद ् व्यिस्थापन िसमसत तथा सजल्िा सिपद ्

व्यिस्थापन िसमसतको सनणनय अनुिार सिपद ्व्यिस्थापन 

िम्बन्धी अन्य कायन गने, गराउने, 

( ) सिपद ् व्यिस्थापनका िम्बन्धमा नेपाि िरकार तथा 

प्रदशे िरकारका मन्त्रािय, सििाग तथा अन्य सनकायिाँग 

िहकायन गने, 

( ) सिपद ् व्यिस्थापन िम्बन्धमा नेपाि िरकार, प्रदशे 

िरकार िा न  ििािे तोकेका अन्य कायन गने, गराउने,  

(श)  सिपद ् व्यिस्थापन िम्बन्धमा                   

  न न          न न      न                     

बमोसजमका अन्य कायन गने, गराउने, 

(ष)    सिन्न िंर्िंस्था, व्यसिबाट प्राप्त हुने राहत तथा 

पुनर्ननमानण र पुनिानिका सबषय स्तुिाई स्थानीय   पद ्

     पन िसमसतिे तोकेको स्थान र मापदण्ड अनुिार 

गने, गराउने 
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पररच्छेद – ३ 

 ड        सिपद ्व्यिस्थापन िसमसतको गठन तथा काम, कतनव्य र असधकार 

 

६.  ड        सिपद ् व्यिस्थापन िसमसत: (१) न                 

 ड    एक  ड        सिपद ्व्यिस्थापन िसमसत रहनेछ । 

(२)  ड        सिपद ् व्यिस्थापन िसमसतको गठन दहेाय 

बमोसजम हुनेछ:- 

(क)  ड  अध्यक्ष -िंयोजक  

(ि)  ड          -िदस्य 

(ग)  ड                       /             

       -िदस्य 

(र्)  ड                   न             -िदस्य 

(ङ) रासिय मान्यता प्राप्त दिका  ड सस्थत प्रमुि िा 

प्रसतसनसध -िदस्य  

(च)    न     ड  ,  -िदस्य 

(छ)                                         

              ट 

िंयोजकिे तोकेबमोसजम    न   २            

४  न  -िदस्य 

(ज)  ड                                      -          
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(३)       (२)                    ठ             

      िे तोकेको समसत, िमय र  स्थानमा बस्नेछ । 

(४) िसमसतको िदस्य-िसचििे िसमसतको बैठक बस्ने समसत, िमय 

र स्थान तोकी बैठकमा छिफि हुने सिषयिूची िसहतको िूचना बैठक 

बस्ने िमयिन्दा चौबीि र्ण्टा अगािै िबै िदस्यिे पाउने गरी पठाउनु 

पनेछ । 

(५) िसमसतका पचाि प्रसतशतिन्दा बढी िदस्य उपसस्थत िएमा 

बैठकको िासग गणपूरक िङ््या पुगेको मासननेछ । 

(६) उपदफा (४) र (५) मा जुनिुकै कुरा िेसिएको िएता पसन    

िसमसतको बैठक       बोिाउन आिश्यक िएमा       िे जुनिुकै 

बेिापसन िसमसतको बैठक बोिाउन िके्नछ र त्यस्तो अ स्थामा        

र र्टीमा १ जना िदस्य िसहत िदस्य िसच  उपसस्थत िएमा 

िसमसतको बैठक बस्न िके्नछ । 

(७) िसमसतको बैठकको अध्यक्षता िो िसमसतको       िे गनेछ । 

(८) िसमसतको सनणनय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर िएमा 

      िे सनणानयक मत क्रदनेछ। 

(९) िसमसतिे आिश्यकता अनुिार िम्बसन्धत सनकाय िा िङ्र् 

िंस्थाका प्रसतसनसध र सिज्ञिाई बैठकमा आमन्त्रण गनन िके्नछ । 

(१०) िसमसतको बैठक िम्बन्धी अन्य कायनसिसध िो िसमसत आफैिे 

सनधानरण गरे बमोसजम हुनेछ । 

(११) िसमसतको सनणनय िदस्य िसचििे प्रमासणत गरी राख्नेछ । 
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७ .  ड                    न            ,                

िसमसतको काम, कतनव्य र असधकार दहेाय बमोसजम हुनेछ:- 

(क)  ड            प्रसतकायन तथा सिपद ्पुनिानि िम्बन्धी 

           न        न               न 

                 न                ट स्िीकृत 

नीसत तथा योजना  न                  न 

                      न,  न   न   

  न      न  न , 

(ि) िडामा सिकाि सनमानणका क्रियाकिापहरू 

कायानन्ियनमा सिपद ् जोसिम व्यािस्थापनिाई 

मूिप्रिाहीकरण गने, िुरसक्षत सिद्यािय तथा 

अस्पतािका िासग सिपद ् जोसिम न्यूनीकरणका 

कायनिमहरू     न गने, 

(ग) सिपद ् व्यिस्थापनका िम्बन्धमा  ड को िंस्थागत 

क्षमता सिकाि गने, 

(र्) सिपद ् व्य स्थापन योजना, आपत्कािीन कायनयोजना, 

पुनःस्थापना तथा पुनर्ननमानण योजना तजुनमा तथा 

कायानन्ियन गने, गराउने, 

(ङ) िमुदायमा सिपद ् व्य स्थापन             न  

         गठन                           न 

 न      न , 
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(च)  ड        , कमनचारी, स्ियंिेिक, िामासजक 

पररचािक तथा िमुदायमा आधाररत सिपद ्व्य स्थापन 

िसमसत िदस्य, नागररक िमाजका प्रसतसनसधिाई सिपद ्

व्य स्थापन िम्बन्धी प्रसशक्षण   व्यिस्था समिाउने, 

(छ) स्थानीय िमुदायिाई सिपद्प्रसत जागरुक बनाउन , 

सिपद्िाँग िम्बसन्धत योजना तथा कायनिम तजुनमा गनन 

तथा सिपद्को र्टना हुनािाथ प्रसतकायनका िासग       

            , 

(ज) सिपद्का र्टना हुनािाथ िोज, उद्धार र राहत 

िगायतका प्राथसमक कायनहरू तत्काि गननको िासग 

      गने,  

(झ) आपत् कािीन नमूना अभ्याि गने, गराउने, 

(ञ) सिपद् बाट प्रिासित र्रपररिारको पसहचान, स्तर 

सनधानरण तथा पररचयपत्र सितरण   नगर सिपद ्

  स्थापन                गने, 

(ट) सिप  को िमयमा जोसिममा रहेका िमूह          

मसहिा,   िबा  का, क्रकशोरी, अपाङ्गता िएका 

व्यसिउपर हुन िके्न र्टना (िैसङ्गक हहंिा,   चसििन 

          न    न             ) रोकथामको 

िासग सिशेष ि   ता अपनाई िचेतनामूिक कायनिम 

िञ्चािन गने, 
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(ठ) नगर सिपद ् व्यिस्थापन िसमसतको सनणनय अनुिार 

सिपद ्व्यिस्थापन िम्बन्धी अन्य कायन गने, गराउने ।  

 

पररच्छेद – ४ 

िरुक्षा सनकाय तथा अन्य सनकायको पररचािन 

 

८ . िरुक्षा सनकायको पररचािन तथा िहयोग र िमन्िय: (१) 

न  कायन      िे सिपद ् व्यिस्थापनको काममा नेपाि िरकार तथा 

प्रदशे िरकारिे पररचािन गरेका िंर्ीय तथा प्रादसेशक िुरक्षा 

सनकायहरूिाई िहयोग र िमन्िय गनेछ । 

(२) िुरक्षा सनकायिे सिपद्को िमयमा िोज तथा उद्धार कायनका 

िासग न  कायन      िाँग आिश्यक िामग्री माग गरेको अिस्थामा 

न        मा उपिब्ध िएिम्म त्यस्तो िामाग्री तत्काि उपिब्ध 

गराईनेछ । 

(३) सिपद ्प्रसतकायनका िासग न           आाँफूिाँग रहेको नगर 

प्रहरीिाई पररचािन गनेछ ।   

 

९.  िारुणयन्त्र तथा अन्य ििेा प्रदायक सनकायको काम, कतनव्य र असधकार:  

(१) िारूणयन्त्र, एम्बुिेन्ि तथा त्यस्तै अन्य िेिा प्रदायकिे 

आपत् कािीन िोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन िसमसतिे 

क्रदएको सनदशेनको पािना गनुन पनेछ । 
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 (२) आपत् कािीन कायन िम्पादन गदान िसमसतको आदशे बमोसजम 

कुनै पसन स्थानमा प्रिेश गने तथा जुनिुकै व्यसि िा िंस्थाको िाधन र 

स्रोत उपयोग गने असधकार िारुणयन्त्र िेिा प्रदायकिाई हुनेछ । 

 

१०. िािनजसनक िसं्था तथा व्याििासयक प्रसतष्ठानको दासयत्ि: (१) सिपद ्

व्यिस्थापन िम्बन्धमा नगरपासिका सित्रका िबै िािनजसनक िंस्था तथा 

व्याििासयक प्रसतष्ठानको दासयत्ि दहेाय बमोसजम हुनेछ:- 

(क) आफ्नो ििन, उद्योग, कायानिय िा व्याििासयक 

केन्रमा सिपद्का र्टना हुन नक्रदन सिपद ् िुरक्षा 

औजार, उपकरण, िामग्री, आपत् कािीन सनकाि 

िगायत तोक्रकए बमोसजमका अन्य व्यिस्था गने, 

(ि)  त्याङ्क िङ्किन, क्षसतको मूल्याङ्कन, राहत, 

पुनस्थानपना तथा पुनर्ननमानण िमेतका िम्पूणन कायनमा 

आिश्यक िहयोग गने, 

(ग)   आफ्ना कमनचारी तथा कामदारिाई सिपद ्

व्यिस्थापन िम्बन्धमा आधारिूत असिमुिीकरण 

गने गराउने, 

(र्) सिपद ् व्यिस्थापन कायनमा उपयोग हुने स्रोत 

िाधनिाई तयारी हाितमा राख्ने, 

(ङ) आफ्ना ििन िगायत अन्य िंरचना आपत् कािीन 

प्रयोजनका िासग आिश्यक परेमा आदशेानुिार 

उपिब्ध गराउने, 
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(च) िम्बसन्धत असधकारीको िुपररिेक्षणमा उद्धार तथा 

राहत सितरण कायनमा िहयोग पुर् याउने, 

(छ) सिपद ् जोसिम न्यूनीकरण िंयन्त्रको व्यिस्था गरी 

तयारी अिस्थामा राख्ने, 

(ज)  फोहोरमैिा तथा प्रदषुणको यथोसचत व्यिस्थापन 

गरी यिबाट िातािरण र जनजीिनमा पनन िके्न 

नकारात्मक प्रिाििाई न्यूनीकरण गने उपायहरू 

अपनाउने, 

(झ) सिपद्को र्टना र्टेमा तत्काि नसजकको िुरक्षा 

सनकाय र स्थानीय आपत् कािीन कायनिञ्चािन 

केन्रिाई िबर गने ।   

(२) नगरपासिका सित्रका िािनजसनक िंस्था तथा व्याििासयक 

प्रसतष्ठानिे नगरपासिकाको सिपद ् व्यिस्थापन िम्बन्धी योजनाको 

अधीनमा रही सिपद ्व्यिस्थापन योजनाको तजुनमा गरी असनिायन रूपमा 

िागू गनुन पनेछ । 

११. सिपद ्व्यिस्थापनमा िहयोग गनुन पन े : नगरपासिका सित्रका िरकारी 

कायानिय, गैरिरकारी िंस्था, स्थानीय िङ्र् िंस्था, िमुदाय, 

स्ियंिेिक, नागररक िमाज, सनजी क्षेत्र तथा व्यसििे सिपद ्व्यिस्थापन 

कायनमा न            दहेाय बमोसजम िहयोग गनुन पनेछ:- 

(क)  त्याङ्क िङ्किन, क्षसतको मूल्याङ्कन, राहत, 

पुनस्थानपना तथा पुन र्ननमानण िगायतका सिपद ्

व्यिस्थापन िम्बन्धी कायनमा िहयोग गने,  
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(ि) सिपद ् व्यिस्थापन िम्बन्धी जनचेतना असििृसद्ध 

गने, 

(ग) क्षमता सिकाि, आपत् कािीन नमूना अभ्याि तथा 

सिपद ् व्यिस्थापन िम्बन्धी प्रसशक्षण कायनिममा 

िहयोग गने तथा िाग सिने,  

(र्) िोज, उद्धार तथा राहत सितरण िम्बन्धी कायनमा 

िहयोग गने।  

 

 

पररच्छेद – ५  

सिपद ्व्यिस्थापन कोष िम्बन्धी व्यिस्था 

 

१२. सिपद ् व्यिस्थापन कोष : (१) सिपद ् व्यिस्थापनका िासग 

नगरपासिकामा छुटै्ट ए         कोष रहनेछ । 

(२) कोषमा दहेाय बमोसजमका रकमहरू रहने छन्:- 

(क) नगरपासिकाको िार्षनक बजेटबाट सिप   व्यिस्थापन 

कोषमा जम्मा गने गरी स्िीकृत रकम, 

 (ि) प्रदशे िरकारबाट सिप   व्यिस्थापनका िासग प्राप्त 

रकम, 

(ग)  नेपाि िरकारबाट सिप   व्यिस्थापनका िासग प्राप्त 

रकम, 
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(र्) स्िदशेी कुनै िङ्र् िंस्था िा व्यसिबाट दान, दातव्य िा 

उपहार स्िरुप प्राप्त रकम, 

(ङ)  अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) सिपद ्   स्थापनका िासग नगरपासिकािे कानून बमोसजम 

  शेष शुल्क िा दस्तुर िंकिन गनन  िके्न छ |  

(४) कोषको िञ्चािन तोक्रकए बमोसजम हुनेछ । 

(५) कोषको रकम सिपद ्व्यिस्थापन िम्बन्धी कामका िासग प्रयोग 

गररनेछ । 

(६) उपदफा (५) मा जुनिुकै कुरा िेसिएको िए तापसन कोषको 

रकम सनयसमत प्रशािसनक कायनको िासग िचन गररने छैन । 

(७) कोषको िेिापरीक्षण महािेिा परीक्षकबाट हुनेछ ।  

(८) िसमसतिे कोषको िार्षनक आय व्ययको प्रसतिदने तयार गरी 

कायनपासिका माफन त न  ििा िमक्ष  पेश गनेछ । 

 

पररच्छेद – ६ 

 किरू तथा िजाय 

 

१३.  किरू र िजाय : किैिे सिपद्को र्टना र्ट्न िके्न गरी िापरिाही गरेमा 

िा त्यस्तो र्टना र्टाउन प्रत्यक्ष िंिग्न िएमा िा र्ट्ना र्टेको 

अिस्थामा नाजायज फाईदा सिने गरी    आफुिाई मात्र फाईदा पुगे्न 

क्रकसिमको   न  काम गरेमा    यि िम्बन्धमा िंर्ीय कानून बमोसजम 
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किुरजन्य मासनने कुनै काम गरेमा तत् िम्बन्धी कारिाही प्रचसित 

िंर्ीय कानून बमोसजम हुनेछ ।  

 

पररच्छेद – ७ 

सिसिध 

१४.  सिपद ् िङ्कटग्रस्त क्षेत्र र्ोषणाको पािना र िमन्िय : (१) नेपाि 

िरकारिे नगरपासिका सित्रको कुनै ठाउाँमा गम्िीर प्रकृसतको सिपद ्

उत्पन्न िए  ट सिपद ् िङ्कटग्रस्त क्षेत्र र्ोषणा गरी प्रचसित कानून 

बमोसजम कुनै काम गनन गराउन आदशे क्रदएमा िोको पािना गनुन गराउनु 

नगरपासिकाको कतनव्य हुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोसजम र्ोषणा गररएको क्षेत्रमा नेपाि 

िरकारिे प्रचसित कानून बमोसजम कुनै काम गनन गराउन नगरपासिका 

सित्रको कुनै व्यसि, िंस्था िा असधकारीिाई आदशे क्रदएमा िोको 

पािना  न  गराउन   नगरपासिकािे आिश्यक िमन्िय गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोसजम र्ोषणा गररएको क्षेत्र िम्बन्धी 

िूचनाको प्रिारणमा नगरपासिकािे िहयोग र िमन्िय गनेछ । 

 

१५. नपेाि िरकारको स्िीकृतीमा मात्र प्रिशे गनुनपन े: (१) सिपद् बाट अिर 

परेको कुनै क्षेत्रमा सिदशेी नागररक िा िंस्थािे प्रिेश गनुन परेमा नेपाि 

िरकारको स्िीकृसत सिएको छ छैन िसन गाउाँ      पासिका/नगर 

    पासिकािे िोधिोज गनन िके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोसजम िोधिोज गदान त्यस्तो नागररक िा 

िंस्थािे नेपाि िरकारको स्िीकृसत सिएको नादसेिएकोमा सनजको 
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प्रिेशिाई रोक िगाई तत् िम्बन्धी िूचना नेपाि िरकारिाई उपिब्ध 

गराईनेछ । 

 

१६. मानिीय तथा अन्य िहायता र िमन्िय : (१) नगरपासिका सित्र उत्पन्न 

सिप  को अिस्थािाई तत्काि िामना गनन आन्तररक स्रोत र िाधनबाट 

नभ्याउने िएमा मानिीय तथा अन्य िहायता        का िासग 

                 , प्रदशे िरकार तथा नेपाि िरकारिाई अनुरोध 

गररनेछ ।  

 (२) सिपद ्बाट उत्पन्न सस्थसत सनयन्त्रण गने िममा नेपाि 

िरकारिे अन्तरानसिय मानिीय तथा अन्य िहयोग सिई पररचािन 

गरेको अिस्थामा नेपाि िरकारको सनदशेनमा रसह तत् िम्बन्धी कायनमा 

िहयोग र िमन्िय गररनेछ ।  

(३) सछमे      न          न                   

      न                  न            ,             

                           न                  ए      

            न  न                     न   । 

१७.  तत्काि िररद तथा सनमानण र प्रयोग गनन िक्रकन े: (१) सिशेष पररसस्थसत 

परी सिपद् बाट प्रिासित क्षेत्रमा िोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध 

गराउन तथा िइरहेको सिपद् बाट थप क्षसत हुन नक्रदनका िासग तत्कािै 

राहत िामग्री िररद िा सनमानण कायन गनन आिश्यक िएमा िािनजसनक 

िररद िम्बन्धी प्रचसित कानूनमा रहेको सिशेष पररसस्थसतमा िररद गने 

िम्बन्धी व्यिस्था बमोसजम न                िररद िा सनमानण कायन 

गनन िक्रकनेछ । 
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(२) सिपद् बाट प्रिासित क्षेत्रमा िोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध 

गराउन तथा िइरहेको सिपद् बाट थप क्षसत हुन नक्रदनका िासग 

नगरपासिका क्षेत्र सित्रको कुनै गैरिरकारी कायानिय िा अन्य िंर् िंस्था 

र व्यसिको चि, अचि िम्पसि तथा ििारी िाधन उपयोग गनन 

आिश्यक िएमा िोको असििेि रािी तोक्रकएको अिसधिरको िासग 

अस्थायी तिरिे प्राप्त गनन िक्रकनेछ । 

 (३) सिपद् बाट प्रिासित क्षेत्रमा तत्काि राहत उपिब्ध गराउन 

नगरपासिका क्षेत्र सित्रको कुनै गैरिरकारी कायानिय िा अन्य िंर् िंस्था 

र व्यसिको िाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी िा अन्य िस्तु आिश्यक िएमा 

िोको असििेि रािी सनयन्त्रणमा सिन र िम्बसन्धत प्रिासित पक्षिाई 

सितरण गनन िक्रकनेछ । 

(४) नगरपासिकािे उपदफा (२) बमोसजम कुनै िम्पसि अस्थायी 

रूपमा प्राप्त गरेमा िा उपदफा (३) बमोसजम कुनै िस्तु सनयन्त्रण र 

सितरण गरेमा त्यस्तो िम्पसि प्रयोग िा िस्तु उपयोग बापत प्रचसित 

दर अनुिारको रकम िम्बसन्धत कायानिय, िंस्था िा व्यसििाई क्रदनेछ ।  

१८.  राहतको न्यनूतम मापदण्ड िम्बन्धी व्यिस्था : (१) सिपद ् प्रिासित 

व्यसििाई नेपाि िरकार तथा प्रदशे िरकारिे उपिव्ध गराउने 

राहतको असतररि नगरपासिकािे आन्तररक स्रोतबाट थप राहत 

उपिब्ध गराउन िके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोसजम नगरपासिकािे सिपद ् प्रिासित 

व्यसििाई राहत उपिब्ध गराउाँ दा मापदण्ड बनाई िोको आधारमा 

राहात उपिब्ध गराउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोसजमको राहतको मापदण्डमा अन्य सिषयको 

असतररि दहेायका सिषय िमािेश िएको हुनु पनेछ:- 



मसुिकोट नगरपासिकामा सिपद ्जोसिम न्यनूीकरण तथा व्यिस्थापन गनन बनकेो ऐन २०७५ 

26 

(क) सिपद् बाट प्रिासित व्यसििाई अस्थायी 

आश्रयस्थिमा रा्दा उपि   गराउनु पने आिाि, 

िाद्यान्न, िानेपानी, स्िास््य तथा िरिफाइ 

िम्बन्धी, 

(ि) सिपद् बाट मृत्यु हुनेको पररिार तथा िम्पसिको क्षसत 

हुने व्यसििाई उपिब्ध गराउनु पने न्यूनतम राहत 

िम्बन्धी,  

(ग) मसहिा, बािबासिका, जेष्ठ नागररक, अशि तथा 

अपाङ्गता िएका व्यसिको आ   कता      न   

                      हरु (     सडसग्नटी क्रकट र 

सचल्रेन क्रकट)                       

             ,  

(र्)           न                    , 

(ङ) न्यूनतम राहत बाहेक स्िरोजगार तथा रोजगारी 

व्यिस्थापनका माध्यमबाट पीसडतको जीसिकोपाजनन 

िम्बन्धी, 

(च) गैरिरकारी िा व्यसिगत रूपमा क्रदइने राहत   

सितरण िम्बन्धी, 

(छ) एकद्वार प्रणािी अनुरुप राहत सितरण गने िम्बन्धी, 

(ज) राहत सितरण गदान टोि सबकाि िंस्थािाई त्यांक 

िंकिन कायनमा पररचािन गने िम्बसन्ध, 

(झ) राहतिाँग िम्बसन्धत अन्य उपयुि सिषय । 
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१९.   सिपद् मा परी हराएका िा नि िएका कागजात िम्बन्धमा : सिपद ्मा 

परी हराई फेिा पनन निकेका तथा आंसशक िा पूणन रूपमा क्षसत िएका 

नगरपासिकाका महत्िपूणन कागजातहरुको प्रमाणीकरण तथा प्रसतसिसप 

उपिब्ध गराउने िम्बन्धी व्यिस्था         न न   तोके बमोसजम 

हुनेछ। 

२०. सनदशेन क्रदन िके्न : िसमसतिे यि ऐनको अधीनमा रही सिपद ्

व्यिस्थापनका िासग कुनै व्यसि िा सनकायिाई आिश्यक सनदशेन क्रदन 

िके्नछ र त्यस्तो सनदशेनको पािना गनुन िम्बसन्धत व्यसि िा सनकायको 

कतनव्य हुनेछ । 

२१. उपिसमसत गठन गनन िके्न : (१) िसमसतिे आिश्यकता अनुिार 

उपिसमसत गठन गनन िके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोसजम गठन हुने उपिसमसतको काम, कतनव्य, 

असधकार र कायानिसध उपिसमसत गठन गदानका बित तोक्रकए बमोसजम 

हुनेछ । 

२२. असिििे राख्न ु पनःे (१) सिप  को िमयमा राहत उपिब्ध गराउने 

व्यसि, सनकाय िा िंस्थाको नाम,    उपि   गराईएको राहत     

     प  माण                                          

     न  न    ।   

(२)       (१)                                    

     ,                   न     ,               

   न       ए                          ए  न  न          

 न             गराइए                      न    । 
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२३. परुस्कार क्रदन िके्न : स्थानीय सिपद ् व्यिस्थापन िम्बन्धमा सिशेष 

योगदान पुर् याउने उत्कृि व्यसि िा िंस्थािाई प्रोत्िाहन स्िरूप 

िसमसतको सिफाररिमा नगर     पासिकािे िम्मान तथा पुरस्कार क्रदन 

िके्नछ ।  

२४. िार्षनक प्रसतिदेन : (१) िसमसतिे प्रत्येक आर्थनक िषनमा गरेको कामको 

सििरण िसहतको िार्षनक प्रसतिेदन तयार गरी कायनपासिका माफन त 

नगर ििा, सजल्िा सिपद ् व्यिस्थापन िसमसत तथा प्रदशे सिपद ्

व्यिस्थापन िसमसत िमक्ष पेश गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोसजमको िार्षनक प्रसतिेदन िािनजसनक रूपमा 

प्रकाशन गनुन पनेछ । 

२५.    प्रशािसनक िचन   स्थापन: िसमसतको बैठक तथा प्रसत  दन तयारी 

िगायतका कायन  ग िम्बसन्धत न्युनतम प्रशािसनक िचन 

नगरकायनपासिकािे व्यिस्था गनेछ |  

२६. असधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन तथा यि ऐन अन्तगनत बनेको सनयम 

बमोसजम      िाई प्राप्त असधकारमध्ये आिश्यकता अनुिार केही 

असधकार िसमसतको िंयोजक तथा तोक्रकएको पदासधकारीिाई 

प्रत्यायोजन गनन िके्नछ । 

२७. सनयम बनाउन ेअसधकार : नगर कायनपासिकािे यो ऐन कायानन्ियनका 

िासग आिश्यक सनयम तथा कायनसिसध एबं मापदण्ड बनाउन िके्नछ । 

 

cf1fn], 

      dfwj k|zfb zdf{ 
                    k|d'v k|zf;sLo clws[t  

 


